Vefaðgengi að kortum
Kortasaga í biðstöðu
Inngangur
Saga kortagerðar á lýðveldistímanum á Íslandi er brotakennd og að stærstum hluta óskrifuð. Sáralítið finnst af rituðum
texta um gerð og útgáfu hinna ýmsu kortaflokka frá þessum tíma. Skrár yfir sjálf kortin og framsetning upplýsinga
á Netinu um þau hefur einnig lengst af verið takmörkuð. Eftir því sem lengra líður verður erfiðara að finna heimildir
um þessa sögu, en enn eru einhverjir til frásagnar vegna þess fróðleiks sem safna þarf fyrir skrásetningu á kortasögu
tímabilsins. Þetta á bæði við um sögu útgefinna kortaflokka og óútgefinna, en flestir þeirra eru geymdir í skjalasöfnum
opinberra stofnana. Mikilvægt er að stjórnendur íslenskra stofnana stuðli að bættri  skráningu upplýsinga um alla
helstu kortaflokka sem til hafa orðið hér á landi í seinni tíð innan stofnananna þannig að birta megi skrárnar á Netinu
og skrifa samhliða sögu hvers kortaflokks.

Kortagerð og kortaskráning á Orkustofnun

Kortasaga Íslendinga
Kortasaga Íslands var lengi framan af fyrst og fremst tengd vinnu
erlendra aðila við kortagerð af landinu, en þrjú meginritverk
eru venjulega nefnd þegar rætt er um útgefna sögu korta af
Íslandi. Islands kortlægning eftir N.E. Nörlund kom út árið 1944
í stóru broti og segir sögu kortagerðar Dana á Íslandi fram að
lýðveldisstofnun. Kortasaga Íslands, hið mikla stórvirki Haraldar
Sigurðssonar bókavarðar, kom út í tveimur stórum bindum á
árunum 1971 og 1978, en þar er rakin ítarlega saga íslenskra
korta fram til 1848. Landmælingar og kortagerð Dana á Íslandi,
eftir Ágúst Böðvarsson, kom út árið 1996. Þar er rakin saga
kortagerðar danskra landmælingamanna hér á landi og fjallað
um upphaf Landmælinga Íslands, en síðan sagt stuttlega frá
nokkrum kortagerðarverkefnum frá því um og eftir miðja síðustu
öld. Kortagerð og kortaútgáfa Íslendinga sjálfra á 20. öldinni
á enn eftir að fá sína stöðu í sögunni. Um hana hefur lítið verið
fjallað í bókum, ef undanskildir eru kaflar í bók Ágústar.

Kortaflokkarnir bíða
Auk fyrrnefndra rita hafa komið út nokkrar skýrslur og greinar
um afmörkuð kortaverkefni hér á landi. Á síðustu misserum
hefur bæst við efni á vefsíðum og í kortasjám stofnana um
nokkra kortaflokka, en þær upplýsingar eru bæði dreifar og
ósamstæðar. Til að gefa lauslegt yfirlit yfir nokkra kortaflokka
sem lítið hefur verið skrifað um, eru hér taldir upp nokkrir sem
samtals telja líklega eitthvað á annan tug þúsunda titla, sú
tala gæti allt eins verið töluvert hærri ef öll kort í opinberum
skjalasöfnum yrðu talin með. Innan flokkanna eru oft margir
minni kortaflokkar í ólíkum mælikvörðum, gerðum og
blaðskiptingum. Titlafjöldi eftirtalinna kortaflokka er oftast talinn
í hundruðum og í einhverjum tilfellum í þúsundum.
Í fáum tilfellum er um skörun milli flokka að ræða.
•
•
•

Staðfræðikortaflokkar Bandaríkjamanna: AMS og DMA
Staðfræði- og ferðakort Landmælinga Íslands
Réttmyndakort (Orthokort) Landmælinga Íslands

•

Kortagerð 1:25 000. Samstarf Landmælinga Íslands,
Rannsóknastofnunar landbúnaðarins/Náttúrufræðistofnunar,
Landsvirkjunar og Orkustofnunar

•

Gróðurkort RALA og síðar Náttúrufræðistofnunar

•

Jarðfræðikort Náttúrufræðistofnunar

•

Orkugrunnkort Raforkumálastjóra og síðar Orkustofnunar,
Landsvirkjunar og RARIK

•

Jarðkönnunarkort: Jarðfræði- og vatnafarskort Orkustofnunar

•

Götukort bæjarfélaga

•

Skipulagsuppdrættir á Skipulagsstofnun

•

Sjókort Sjómælinga Íslands

•

Ferðakort af Íslandi útgefin af íslenskum fyrirtækjum á markaði

•

Ferðakort af Íslandi gefin út af erlendum kortaútgáfum

•

Framkvæmdakort: vegir, flugvellir, hafnir

•

Lagnakort veitufyrirtækja: hitaveitur, vatnsveitur, rafveitur

•

Ýmis sérkort: segulkort, veiðikort, göngu- og reiðleiðakort

•

Kort í teikningasöfnum/skjalasöfnum íslenskra stofnana

Orkugrunnkort og jarðkönnunarkort
Með þeirri tækni sem komið hefur fram fyrir kortasjár á undanförnum
tveimur áratugum hefur orðið bylting í möguleikum til að birta
gagnaþekjur með afmörkun kortblaða í einstökum kortaflokkum.
Orkuvefsjá Orkustofnunar er eina íslenska kortasjáin, enn sem komið
er, sem veitir aðgengi að upplýsingum um kort gegnum þekjur með
blaðskiptingum kortaflokka, þar sem fá má fram upplýsingar um einstök
kort, kortaflokka (orkugrunnkort og jarðkönnunarkort) og myndir af
kortum, með því að smella á reiti sem sýna hvaða svæði á landinu hvert
kort þekur. Verkefnið hefur leitt til mikils hagræðis fyrir fjölmargar

stofnanir og sérfræðinga sem nota kortin, en nú fæst góð yfirsýn yfir
safnkostinn og aðgengi að kortunum á stafrænu formi. Með verkefninu
hefur komið í ljós að æskilegt er að ganga enn lengra í að aðgreina
sértækari kortaflokka innan áðurnefndra flokka og hefur Orkustofnun
unnið að slíku tilraunaverkefni.
Það er mjög mikilvægt fyrir notendur korta að geta leitað í stórum
kortaskrám á Netinu. Landsbókasafn rekur sérstakan vef „Íslandskort.
is“ þar sem fletta má í gegnum lista yfir eldri kort, kalla fram skrár
og upplýsingatexta og hlaða niður myndum af einstökum kortum.
Landmælingar Íslands og Orkustofnun veita aðgengi að leitarvalmyndum
á vefsíðum sínum þar sem mögulegt er að skilgreina leitir í skrám yfir
kortasöfn stofnananna, en þar má einnig skoða og hlaða niður myndum
af kortum.

Æskileg þróun á landsvísu
Landsbókasafn Íslands og Þjóðskjalasafn Íslands bera lögum samkvæmt
ábyrgð meðal annars á varðveislu landfræðilegra gagna af Íslandi.
Mikilvægt er að horfa til framtíðar og styðja söfnin í því að vinna
meira saman á þessu sviði en hingað til, til dæmis með uppsetningu á
nýjum sameiginlegum miðlægum veflausnum þar sem mögulegt yrði
að leita að öllum íslenskum kortum eftir reitum í kortasjá, hvort sem
kortin hafa verið formlega prentuð og útgefin eða ekki. Einnig þarf að
koma upp vefsíðu með leitarvalmynd þar sem mögulegt yrði að leita í
heildarkortaskrá og fá þar upplýsingar um öll kort af landinu, hverrar
gerðar sem þau eru.

Aðgengi að kortum Orkustofnunar á Netinu fæst gegnum Orkuvefsjá
og leitarvalmynd á vefsíðu stofnunarinnar.

Samantekt
• Opinber heildarstefna fyrir varðveislu landfræðilegra gagna er ekki til á Íslandi og stendur það skipulagningu í
þessum málum fyrir þrifum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið ber ábyrgð á málaflokknum og þyrfti að leiða
vinnu við stefnumótun.
• Mikilvægt væri að ná samstöðu á næstu árum um ný samstarfsverkefni með aðkomu Landsbókasafns og
Þjóðskjalasafns vegna netaðgengis að upplýsingum um öll íslensk kort. Verkefni um Kortaskrá Íslands og Kortavefsjá
Íslands mætti hugsa út frá svipaðri hugmyndafræði og unnið hefur verið eftir á Orkustofnun, en hún á sér meðal
annars fyrirmyndir í ýmsum erlendum verkefnum.
• Farsælast væri að koma nýjum verkefnum á þessu sviði í farveg umræðu og framkvæmdar í samhengi og
samræmi við heildarstefnumótun á landsvísu fyrir varðveislu landfræðilegra gagna á Íslandi.
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Hér er engan veginn um tæmandi lista að ræða. Mikið
verk er óunnið og listinn sýnir helstu efnisflokkana. Sumir
kortaflokkarnir eru vel skráðir, aðrir minna, en margir eru
óskráðir og ekki vitað um fjölda titla innan þeirra. Þeim er þó
flestum sameiginlegt að í meginatriðum er eftir að skrifa sögu
þeirra. Á því eru þó undantekningar þar sem til dæmis hefur
verið ritað töluvert um íslensk gróðurkort. Skráning og söguritun
um marga flokka af listanum ætti að geta hentað vel sem
námsverkefni á háskólastigi fyrir nemendur með bakgrunn í
landfræði, upplýsingafræði og sagnfræði.

Orkustofnun er ein þeirra stofnana sem um áratuga skeið stóð að öflugri
kortagerð og kortaútgáfu, áður en hlutverki stofnunarinnar var breytt frá
því að vera rannsóknastofnun yfir í að vera stjórnsýslustofnun. Á síðustu
árum hefur verið unnið að viðamiklu varðveisluverkefni á sviði korta
innan stofnunarinnar. Nú er lokið skráningu allra helstu korta sem unnin
voru á vegum Orkustofnunar og forvera hennar, Raforkumálastjóra,
ásamt samstarfsstofnunum, Landsvirkjun og RARIK, og hafa upplýsingar
um þau kort verið birtar á Netinu. Þar er bæði um að ræða aðgengi að
skrám gegnum leitarvalmynd fyrir kort á vefsíðu stofnunarinnar og leit
í Orkuvefsjá þar sem hægt er að finna upplýsingar eftir landfræðilegri
þekju kortanna. Mögulegt er að hlaða niður skönnuðum kortum
af Netinu. Frumgögnum ásamt tölvuskrám hefur verið skilað til
Þjóðskjalasafns Íslands til varðveislu.
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